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Herning medio juni 2017.

Kære kommende konfirmander og forældre.

Hermed en foreløbig velkomst til konfirmandforberedelsen i året 2017-18 i Herning og Gjellerup
valgmenigheder samt en oversigt over aktiviteterne frem til konfirmationerne i 2018.
Læs venligst dette brev grundigt igennem.
Vi mødes alle første gang søndag d. 27. august kl. 8.30 på Herning Friskole i mødelokalet til
fælles morgenmad for konfirmander og forældre (mindre søskende er velkomne), hvor Herning
Valgmenighed er vært. Jeg vil fortælle lidt om gudstjenesten, hvornår vi skal rejse os, sidde ned
osv., hvorefter vi følges til gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke kl. 10.30.
Tilmelding til morgenmad (antal) senest tirsdag d. 22. august til: ijfloe@gmail.com , Inga Fløe, tlf.
9716 4057.
Undervisningen begynder på hhv. Herning Friskole tirsdag d. 29. august kl. 8.00 og Hammerum
Friskole onsdag d. 30. august kl. 8.00.
Medbring venligst kopi af dåbsattest den første undervisningsgang.
Jeg vedlægger navne og adresser på konfirmander både i Herning og Hammerum, så I kan se, hvem
I skal følges med også til de fælles arrangementer for Herning og Hammerum. Evt. rettelser til
listerne tager vi i den første time. Der kan endnu nå at komme flere til.
Lørdag d. 23. september kl. 9.00: Vandring under temaet ”Frihed”. Vi mødes i Rind Kirke til
introduktion og en kort andagt. Herefter går vi til Herning Valgmenighedskirke på H.C. Ørstedsvej
(ca. 6 km.), hvor dagen afsluttes forventeligt efter 3 timer.
Turen forudsætter deltagende hjælp fra mindst fire forældre. Alle er imidlertid velkomne til at gå
med. Konfirmanderne har mødepligt. Vandringen er uden mobiltelefon.
Sammen med nogle af de øvrige valgmenighedspræster i Viborg Stift er jeg i færd med at
planlægge en fælles konfirmandlejr. Vi skal til Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord fredagsøndag d. 2.-4. marts 2018. Der er mødepligt. Detaljeret program følger senere. Man skal betale
for kost og logi, og gennemførelse af lejren forudsætter deltagende hjælp fra mindst tre forældre.
Efter at vi er kommet i gang med undervisningen indbydes til en forældreaften en aften i oktober
uden konfirmander. Dato følger senere.
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Den sidste undervisningsgang inden jul bliver i uge 50. Første gang efter jul og nytår bliver i uge 5.
I den mellemliggende periode består undervisningen alene i kirkegang.
Der er et arrangement for begge hold Helligtrekongers aften søndag d. 7. januar 2018 kl. 19.00 for
forældre, konfirmander og mindre søskende. Konfirmanderne har mødepligt. Nærmere oplysninger
følger.
Endelig vil der i marts 2018 blive afholdt et kort fyraftensmøde vedrørende praktiske detaljer på
selve konfirmationsdagen.

Konfirmationerne er Palmesøndag d. 25. marts i Gjellerup Valgmenighedskirke (Hammerum) og
1. søndag efter påske d. 8. april i Herning Valgmenighedskirke.
Konfirmation i Hammerum må pga. holdets størrelse deles i to samme dag og vil ligge hhv. kl. 9.00
og 11.00. Vi kan gøre det samme i Herning, hvis det ønskes, så at hver familie kan få flere med til
konfirmationsgudstjenesten.

Jeg vil bede jer være opmærksomme på, at hvis undervisningen kolliderer med fritidsaktiviteter
eller lignende, skal undervisning, kirkegang, lejr m.m. prioriteres. Det er alt sammen en del af
undervisningen. Konfirmation og forberedelse er kun én gang i livet. De andre ting vender tilbage.
Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at forberedelsen til konfirmationen i en vis forstand også
omfatter forældrene. Det betyder noget for børnenes udbytte af undervisningen, at forældrene
bakker op og er deltagende. Vi lever desuden igen i en religiøs tid, hvor der spørges til fænomenet
ånd, hvad vi som kultur ikke er ganske klædt på til. Konfirmationsforberedelsen er med til at
afhjælpe denne lidt mangelfulde ’påklædning’, og ideelt set er det en chance for hele familien.

Jeg glæder mig til at møde jer alle.

Venlig hilsen

Valgmenighedspræst,
Morten Kvist.

